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Обґрунтування технічних та якісних характеристик

1

Загальні характеристики сервера. шт.
1
Платформа: Supermicro SYS-5029R-TR 19" 2U, 2xPSU, Intel C422,
1xLGA2066, up to 256GB (4 slots) DDR4 ECC Registered, 8x3.5" SAS/SATA hot-swap
drive bay, SATA 6Gb/s Intel C422 (RAID levels: 0,1,5,10), 2 ports SuperDOM, 2x1GbE
(Intel i210, RJ45), IP-KVM, Video, 1xPCI-E (x16), 2xPCI-E (x8), 4xNVMe (OCuLink),
1xM.2 NVMe (2280), Black
(CSE-825TQC-R802LPB + X11SRM-VF)
Підвищений пилезахист корпусу. Розширений температурний діапазон експлуатації,
стійкість до завад та наводок. Наявність 2х блоків живлення по 800W. 1
2
Процесор: Intel Xeon W-2245 8x3.9GHz, HT, Turbo Boost^4.5GHz, 4xDDR42933MHz, Cascade Lake, 14nm, 155W, LGA2066
1
3
Пам'ять: 32GB DDR4-2933 ECC Registered Supermicro certified
M393A4K40CB2-CVF
4
4
256GB, NVMe M.2 SSD 2280 <1DWPD
KXG60ZNV256G
1
5
SSD: 960GB Enterprise SSD, SATA 6Gb/s, 1.3 DWPD read/write: 550/520
MB/s, 98,000/25,000 IOps, Full Disk Writes Per Day: 1.3 (1.25TB write per day)
MZ7LH960HAJR-00005 2
6
HDD: 8TB 3.5" SATA 6Gb/s 7200rpm Enterprise
HUS728T8TALE6L4
4
7
Broadcom 3108 RAID 8 ports SAS 12Gb/s, SAS3108, 1GB cache, optional
CacheVault (LSICVM02), RAID levels: 0,1,5,6,10,50,60, PCI-E x8 3.0, 2xSFF-8643 int, 2
cables 1
8
Windows Server 2019 Standard 16 Core Base License (2 VM)
1
9
Сервісне обслуговування 3 роки.
1
Якість товару повинна відповідати діючим в Україні Держстандартам та
підтверджуватись сертифікатом або декларацією відповідності, або іншим
документом, що посвідчує якість товару, а також підтверджує його відповідність
діючим стандартам.
Вартість пропозиції учасника повинна враховувати витрати на доставку (витрати на
транспортування, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо).
Товар (упаковка) повинен бути новим, містити маркування відповідно до стандартів
виробника, яке надає змогу: ідентифікувати товар, його походження, дату
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виробництва. Упаковка повинна надійно забезпечувати збережність товару від
механічних пошкоджень під час його транспортування та зберігання.
Гарантія на товар має відповідати терміну гарантії підприємства-виробника
продукції та складати не менше 36 місяців з моменту купівлі(продажу), Base NBD на
перший рік , а також включати в себе технічну підтримку, заміну або ремонт деталей
що вийшли з ладу на наступний робочий день після звернення в сервісний центр.
Для підтвердження відповідності предмету закупівлі технічним, якісним та
кількісним характеристикам учасник повинен зазначити конкретні технічні
характеристики предмету закупівлі, а також інформацію щодо встановлених
підприємством-виробником гарантійних строків, про що надати гарантійний лист в
довільній формі.
Маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані
органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом
акредитації або іншим способом, визначеним законодавством. Якщо учасник не має
відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості
отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із
причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на
підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям.
Учасник на підтвердження того, що пропоновані ними товари за своїми
екологічними характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній
документації надає гарантійний лист, шляхом завантаження до системи.
Технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими. У випадку надання
Учасником еквіваленту, він повинен надати підтвердження від виробника даного
обладнання про можливість використання еквівалентного оригіналу обладнання та
надати порівняльну таблицю запропонованого товару з товаром, який вимагається
Замовником (шляхом завантаження в систему).
Адреса поставки товарів: м.Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 65

